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احلرائق تت�شبب يف كارثة طبيعية
اأتت الحرائ��ق على م�ساحات وا�سعة من الحظائ��ر الوطنية المحمية في 
كارثة طبيعية تعد الأولى من نوعها بالجزائر، حيث تداول الجزائريون 
وتفاعل��وا بح�سرة �سديدة عب��ر �سفحات التوا�س��ل الجتماعي مع �سور 

الغابات والأ�سجار المحترقة والحيوانات المتفحمة.

توقيف 4 م�شتبه بهم يف ق�شية نب�ص القبور و برت اأع�شاء املوتى بعني البي�شاء

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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الصفحة الخضراء
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احلرائق تلتهم غابات بعدة مناطق

النريان تاأتي على ع�شرات الهكتارات وحتا�شر قرى ومدا�شر

تون�ص توّدع ال�شب�شي بجنازة مهيبة وبن �شالح يعترب رحيله خ�شارة للجزائر
اعتبر رئي�س الدولة،عبد القادر بن �سالح، اأم�س بالعا�سمة تون�س رحيل الرئي�س الباجي قايد ال�سب�سي خ�سارة لتون�س وللجزائر وللأمة 
العربية ولكافة محبي ال�سلم في العالم، وقد ووري جثمان ال�سب�سي اأم�س الثرى بالعا�سمة تون�س بح�سور العديد من روؤ�ساء الدول  ف�سل 

�ص  5عن ع�سرات الآلف من التون�سيين الذين ودعوا رئي�سهم اإلى مثواه الأخير.

�ص  9

ع�سو فريق ال�سخ�سيات امل�سرفة على احلوار فتيحة بن عبو للن�سر

�سرحت الخبيرة في القانون الد�ستوري فتيحة بن عبو، اأن فريق ال�سخ�سيات المدعوة لقيادة الحوار الوطني، من المقرر اأن يعقد اجتماعا اليوم الأحد لو�سع »طريقة العمل«، واأو�سحت 
اأن  هذه المجموعة تعمل من »اأجل تحقيق توافق للذهاب اإلى انتخابات رئا�سية نزيهة«.

هدفنا حتقيق توافق للذهاب اإىل رئا�شيات نزيهة

�سيفيات

النامو�ص .. خطر يهّدد ال�شحة العمومية

اأ�سب��ح البعو���س م�سكلة ته��دد ال�سح��ة العمومية وت�س��كل اأرقا 
للمواطنين وال�سلطات على حد �س��واء، حيث عجزت الجماعات 
المحلي��ة في التقليل من حدة انت�سار هذه الح�سرة عبر غالبية 
الأحياء والتجمعات العمراني��ة، اإذ لم تنجح حملت التنظيف 
وتطهي��ر الفراغ��ات ال�سحي��ة، ف�سل عن تجفي��ف منابع المياه 
الراك��دة و ر���س المبيدات، في الق�س��اء عليها، لتك��ون النتيجة 

ظهور نوع غريب عما األفه المواطنون.

امل�سيلة

النيابة تاأمر بفتح حتقيق يف وفاة حاملني

اأم��رت نياب��ة محكم��ة الم�سيل��ة، بفتح تحقي��ق جنائي ف��ي وقائع 
حادث��ة وفاة حاملين بعي��ادة الولدة �سليمان عمي��رات، من خلل 
اإعط��اء تعليم��ات بتاأخير عملية دف��ن ال�سحي��ة »ب.ف« اإلى حين 

خ�سوعها للت�سريح الطبي.
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